
O Programa de Treinamento do Child 
Development Associate (CDA)
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A PRONTIDÃO 
ESCOLAR 
COMEÇA AQUI.

O que é um CDA?
O Child Development Associate ou CDA é uma pessoa que 
é capaz de satisfazer as necessidades específicas das crianças 
e que, junto com os pais e outros adultos, trabalha para nutrir 
o crescimento físico, sócio emocional e intelectual da criança 
em uma estrutura de desenvolvimento infantil. O Credencial 
de CDA é atribuído aos prestadores de atendimento infantil e 
visitadores domiciliares que têm demonstrado capacidade em 
trabalhar com crianças pequenas e suas famílias, concluindo 
com sucesso o processo de avaliação de CDA.

Os educadores que concluírem os pré-requisitos e apresentarem a 
documentação necessária serão envolvidos no treinamento que inclui 
inscrição na Introdução ao CDA. Após a conclusão da Introdução ao CDA, 
os educadores serão envolvidos em um treinamento que inclui estágio 
intensivo e a inscrição no curso de Portfólio de Recursos Profissionais 
de CDA. Os educadores devem ter um conhecimento e demonstrar a sua 
competência no desenvolvimento na primeira infância, proporcionando 
um ambiente de aprendizagem seguro e saudável para as crianças, 
e o desenvolvimento de métodos para comunicar-se de forma eficaz 
com as crianças, seus pais e outros membros da equipe.

O que é o Treinamento do CDA para 
Prestadores de Atendimento para  
Lactentes/Crianças, Crianças em  
Idade Pré-Escolar e Familiares?
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Uma organização de serviços humanos sem fins lucrativos 
de Massachusetts, a ABCD, fornece aos residentes de baixa 
renda da área de Boston e Mystic Valley as ferramentas, 
suporte e recursos de que precisam para sair da pobreza 
para a estabilidade e da estabilidade para o sucesso. A cada 
ano, atendemos mais de 100.000 pessoas, idosos e famílias 
através de uma variedade de iniciativas inovadoras, bem como 
programas e serviços bem estabelecidos e comprovados. 
Durante mais de 50 anos, a ABCD vem se enraizando 
profundamente em cada bairro que atende, empoderando 
pessoas e famílias e apoiando-os na sua busca para 
viver com dignidade e alcançar o seu mais alto potencial. 
Para obter mais informações, visite bostonabcd.org.

Sobre a ABCD

Coordenador de Desenvolvimento  
Profissional e Avanço de Carreira
617.348.6295 

Assistente de Desenvolvimento Profissional
617.348.6297

Para obter mais informações, ligue para:
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Quais são os pré-requisitos que eu 
preciso atender antes de me inscrever 
no programa de treinamento?

*O Urban College of Boston concede crédito para os cursos de 
CDA do ABCD Head Start. Esses créditos podem ser usados para 
um Colaborador Licenciado em Artes em Educação Infantil.

Pré-Requisitos do Curso
• Crescimento e Desenvolvimento infantil

Trabalho de Curso Adicional Recomendado
• Outro curso para infância (ou seja, Observação e Registro, 

Orientação e Disciplina, Currículo ECE) e um curso de escrita 
(English 100 ou superior)

Trabalho de Curso CDA
• Introdução ao CDA (3 créditos)
• Portfólio de Recursos Profissionais de CDA (3 créditos)
• Estágio CDA I e II (6 créditos)

Estágio Supervisionado
• Cada aluno receberá um mínimo de oito (8) visitas ao local 

por um Treinador CDA designado e concluirá as tarefas 
necessárias após cada visita ao local.
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O programa de Child Development Associaste (CDA) representa um 
esforço nacional para o credenciamento de profissionais qualificados 
no atendimento precoce e aprendizagem, que trabalham com crianças 
desde o nascimento até a idade de 5 anos.

Estes profissionais de atendimento precoce e aprendizagem, Child 
Development Associates, demonstram sua capacidade de nutrir o 
crescimento físico, social, emocional e intelectual da criança na estrutura 
de desenvolvimento infantil. Alguns são educadores que ficam no centro 
e outros são os prestadores de cuidados infantis e outros ainda são os 
visitadores domiciliares. A prova de sua competência é a Credencial de CDA.

O Programa de Treinamento do CDA do ABCD Head Start desenvolveu 
um programa de treinamento para atender às necessidades de nossos 
educadores. O recrutamento é realizado a cada ano para identificar 
os educadores que desejam obter a Credencial de CDA. O Programa de 
Treinamento de CDA funciona em estreita colaboração com cada educador 
CDA no desenvolvimento de um plano de treinamento. Este processo 
de avaliação coloca o educador no nível adequado de treinamento.

Um CDA pode somente ser obtido quando um educador conclui um 
núcleo de cursos profissionalizantes específicos, estágio supervisionado, 
e quando a documentação de sua competência tenha sido apresentada 
ao Conselho para Reconhecimento Profissional. O nosso programa de 
treinamento o preparará para obter uma Credencial de CDA. No entanto, 
você deve assumir um compromisso com o seu próprio desenvolvimento 
pessoal e profissional para alcançar este objetivo.

O que é o Programa CDA 
National Credentialing?

O Programa de Credenciamento Nacional 
do Child Development Associate (CDA)
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Observações
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SER A  
DIFERENÇA.



A PRONTIDÃO 
ESCOLAR  
COMEÇA AQUI.

Yvette Rodriguez
Vice-presidente,
ABCD Head Start & Children’s Services

Para mais informações,  
entre em contato com:
Coordenador de Desenvolvimento 
Profissional e Avanço de Carreira
617.348.6295

Assistente de Desenvolvimento Profissional
617.348.6297

Head Start & Children’s Services é um programa de Ação para  
o Desenvolvimento da Comunidade de Boston

178 Tremont Street  •  Boston, MA 02111  •  617.348.6000  •  bostonabcd.org

Educator Provider Support
Region 6


